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Algemeen
We hebben op school weer een gezellige drukke maand achter de rug. U heeft inmiddels een
voortgangsgesprek gehad van uw kind(eren). Daarbij hebben de leerlingen uit groep 8 een
“definitief” schooladvies gekregen. De komende maand gaan zij zich inschrijven op hun volgende
school, spannend hoor! Verder informeer wij u in deze nieuwsbrief o.a. over NL- Doet.
Wij wensen u een prettige voorjaarsvakantie toe!
Met vriendelijke groet,
Het team.

NL-Doet
Zaterdag 14 maart van 09.00-12.00 uur doen wij mee met NL-Doet. Vanuit de
Lionsclub Lochem en omgeving hebben zich al 10 vrijwilligers aangemeld, zij
komen ons deze morgen ook helpen. Wij gaan deze dag in en rondom school een aantal klusjes doen.
Om 9:00 staat de koffie/thee met wat lekkers klaar. Vele handen maken licht werk!!
U kunt zich aanmelden op de flap-over in de hal.
Overblijven
Het overblijven op De Driesprong is al jaren prima geregeld dankzij uw hulp. Echter merken we de
laatste tijd dat ouders steeds vaker vergeten dat ze ingepland zijn om op te passen. We sturen u
daarom het oppasrooster als bijlage nogmaals toe. Noteert u de data in uw agenda? Alvast hartelijk
dank!

Nationale pannenkoekdag
Vrijdag 20 maart is de Nationale Pannenkoekendag. De groepen 7 en 8 gaan
pannenkoekenbakken in de Garve (achter de Bundeling) te Ruurlo. We vertrekken om
11: 15 uur van school zullen ongeveer rond 13:00 / 13:30 uur terug zijn. Welke ouders
zouden kunnen rijden en tevens helpen met bakken.
U kunt u opgeven bij de leerkrachten van groep 7-8.
Workshop vloggen
Dinsdag 17 maart zal Studio Z een workshop vloggen verzorgen in groep 7 en 8. Tijdens deze
workhop leren de kinderen zich echt goed uit te drukken in een video blog. Niet zomaar een vlog,
maar een vlog met daarin de ervaringen van leerlingen bij ons op school. Leerlingen krijgen kennis
over diverse video technieken, storytelling en online gedragsregels. Aan het einde van de workshop
hebben de leerlingen hun eerste vlog gemaakt. We hebben er zin in!

Kleutersportdag
Vrijdag 20 maart wordt er een kleutersportdag georganiseerd door Sport Federatie Berkelland in de
sporthal ‘t Rikkenhage. Hier zullen de leerlingen van groep 1 en 2 aan deelnemen. De
kleutersportdag zal zijn van 10.30-12.00 uur. We vertrekken om 10.10 uur van school. Wij zullen iets
later op school terg zijn, omdat de sportdag tot 12.00 uur duurt.
Gelieve uw kind deze dag sportkleding en gymschoenen mee te geven naar school.
De leerlingen van groep 3 blijven op school. Meester Stephan zal met deze groep aan het werk gaan.
We hebben 1 ouder nodig die mee kan rijden naar de sporthal. De ouder die meerijdt mag blijven bij
de sportdag. Kunt u meerijden dan graag aangeven bij de leerkracht van groep 1-2-3.
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